
        
 

 

 

                            ПРОЕКТ! 

НАРЕДБА 
ЗА ПРОМЕНИ И ДОПЪЛНЕНИЯ В НАРЕДБА  №5  ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ 
 

Приета  на  заседание  на  Общинския  съвет - Мизия  с Решение  № 139/26.09.2008г., 

изменена и допълнена с Решения №163 и №164 от 05.11.2008г., №405/27.01.2010г., №617/ 

30.06.2011г., №178 и 181 от 21.12.2012г., №376/26.05.2014г., №486/06.03.2015г.,  №175/ 

28.10.2016г., №280/27.07.2017г., №300/26.09.2017г., №337/28.12.2017г., №447/28.09.2018г., 

Решение №211/20.05.2021г. и Решение № 251/21.10.2021г. 
 

§1. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Текстът в ал. 2 „Пазарната оценка се изготвя от независим лицензиран експерт. 

Изготвянето на пазарна оценка се възлага от кмета на общината, или определен от него заместник-

кмет, след решението на общинския съвет за съответната разпоредителна сделка. Стойността на 

разходите, направени от общината за изготвяне на оценката, се възстановяват по сметка на 

общината от физическото или юридическото лице, с което се сключва разпоредителната сделка.“ 

се променя по следния начин: „(2) Пазарната оценка се изготвя от независим лицензиран 

експерт. Изготвянето на пазарна оценка се възлага от кмета на общината, или определен от него 

заместник-кмет, след внасяне на разходите по изготвянето на оценката, както и разходите за 

заснемане на имота, в случай, че има необходимост от извършване на такива, от кандидат-

купувача, подал искането за започване на процедурата по ал. 1.“ 

2. Добавя се нова ал. 3 със следния текст: „(3) При несключване на договора за 

продажба по вина на кандидат – купувача, подал искането за започване на процедурата по ал. 1, 

внесената сума по ал. 2 не се възстановява.“ 

3. Добавя се нова ал. 4 със следния текст: „(4) При обявяване на друг участник, 

различен от кандидат – купувача,  подал искането за започване на процедурата по ал. 1, за 

спечелил търга, разходите по ал. 2, направени от кандидат - купувача, се възстановяват по сметка 

на общината от обявения за спечелил търга, преди сключване на разпоредителната сделка. 

Разходите по ал. 2 направени от кандидат – купувача, подал искането за започване на процедурата 

по ал. 1, се възстановяват на същия от общината.“ 
 

§2. В чл. 48 „По реда на тази глава се извършва продажба чрез публичен търг или публично оповестен 

конкурс на: 

1. нежилищни имоти - частна общинска собственост; 

2. вещи - частна общинска собственост;“ се прави следното допълнение: „т. 3 жилищни 

имоти – частна общинска собственост.“. 
 

§3. В чл. 50, ал. 4 „Заповедта за назначаване на комисията с поименния състав се издава в деня на 

провеждане на търга, като се определят и двама резервни члена, както и възнаграждението на 

членовете на комисията“ отпада: „както и възнаграждението на членовете на комисията“. 
 

§4. В чл. 51 „(1) Условията на публичния търг по отношение на обекта, началната цена, 

специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие се 

обнародват поне в един местен ежедневник, публикуват се в интернет-страницата на общината и 

се разгласяват по друг подходящ начин  най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване 

заявленията за участие. 

      (2) Извлечение от заповедта на кмета на общината по чл.50 се обявява на видно място в 

сградата на общинската администрация и кметствата в 3-дневен срок от нейното издаване. 

 (3) (Нова с Реш. №251/21.10.2021г.) По реда и начина, разписан в предходната алинея се 

оповестява обявленията по чл. 41 от Закона за концесиите за провеждане на процедура за 

предоставяне на концесии.“ се правят следните изменения и допълнения: 

ОБЩИНА МИЗИЯ   ОБЛАСТ ВРАЦА 



1. В ал. 1 се променя срокът на 14 дни. 

2. В ал. 2 се добавя: „за което се съставя констативен протокол“. 
 

§5. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Настоящия текст става ал. 1: „(1) При възникване на обстоятелства, които правят 

невъзможно откриването на публичния търг  или неговото приключване, комисията 

съставя протокол, въз основа на който кметът на общината със заповед определя 

провеждането на нов публичен търг“  

2. Създава се нова ал. 2 със следния текст: „(2) Кметът на общината прекратява тръжната 

или конкурсната процедура с мотивирана заповед, когато:  

1. Не е подадено нито едно заявление.  

2. Всички заявления за участие не отговарят на предварително обявените условия и/или към тях 

не е представен някой от задължително изискуемите документи;  

3. Първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;  

4. Отпадне необходимостта от провеждане на процедурата за търг или конкурс в резултат на 

съществена промяна в обстоятелствата, които възложителят не е могъл да предвиди;  

5. При установени нарушения при откриването и провеждането на търг или конкурс, които не 

могат да бъдат отстранени.“ 
 

§6. Създава се чл. 53а. със следния текст:  

„(1) При обжалването на търговете и конкурсите по съдебен ред договорите за наем или за 

аренда се сключват за срок до произнасяне по жалбата с влязло в сила решение. Земите могат да се 

ползват само за отглеждане на едногодишни полски култури освен в случаите, когато са заети с трайни 

насаждения.  

(2) Решението на съда се изпълнява след изтичането на стопанската година.“ 

 

§7.  Създава се чл. 53б. със следния текст: 

„(1) Въз основа на резултатите от публичния търг, представени с протокол на тръжната 

комисия, Кметът на Общината издава заповед, с която определя: спечелилият участник, класиралият се 

на второ място участник, при търг с явно наддаване, цената, всички плащания и условията на плащане. 

(2) Заповедта на Кмета по предходната алинея се издава в 7-дневен срок от датата на 

провеждането на публичния търг и се обявява на сайта на общината и в сградата на общинската 

администрация и кметствата по местонахождение на имота на място, достъпно за всички 

заинтересовани лица. 

(3) Заповедта на Кмета по ал. 1 се връчва на участниците в търга по реда на АПК. 

(4) Заповедта на Кмета подлежи на обжалване по реда на АПК.“ 

 

§8. Създава се чл. 53в. със следния текст: 
„ (1) Обявяният за спечелил участник на проведения публичен търг в издадената заповед по чл. 

53б. е длъжен да внесе цената и другите дължими по заповедта суми в 14-дневен срок от влизането 

й в сила. 

(2) В случай, че спечелилият участник не внесе цената и другите дължими по заповедта суми в 

срока по ал. 1 се приема, че е отказал да заплати предложената цена и депозитът не се връща. 

(3) В случая по ал. 2, Кмета на общината издава нова Заповед, с която за купувач/наемат се 

определя участникът, предложил следващата по размер цена. Същият е длъжен да внесе цената и 

другите дължими по Заповедта суми, не по – късно от 14 дни от влизане в сила на заповедта. 

(4) Ако лицето по ал. 3 не внесе цената в срок, се насрочва нов публичен търг.“ 
 

§9. Създава се чл. 53г. със следния текст: 
„(1) В 7-дневен срок от представяне на документ за заплатена цена от обявения за спечелил 

участник със Заповедта по чл. 53б, кметът на общината или упълномощено от него лице, сключва 

договор за продажба/наем на имота. 

 (2) При продажба на имот, собствеността се прехвърля на купувача от датата на 

сключването на договора. 

(3) Имуществото,    предмет    на    сделката,    се    предава    с    приемателно- предавателен 

протокол/протокол за въвод от представителите на общината. Протоколът е неразделна част от 

договора. 



(4) Вписването   на   договора   се   извършва   от   купувача/наемателя,   който   представя 

екземпляр от вписания договор в отдел "Общинска собственост".  

(5) При продажба на имот, той се отписва и се отбелязва  извършената промяна в актовите 

книги.“ 
 

§10. Създава се чл. 53д. със следния текст: 
„(1) След закриване на публичния търг с явно наддаване депозитите на класираните на 

първо и второ място участници се задържат до подписване на договора.  

(2) Депозитите на недопуснатите до участие кандидати се възстановяват след влиза в сила 

на Заповедта по чл. 53б. 

(3) Депозитите на неспечелилите участници се възстановяват след влиза в сила на 

Заповедта по чл. 53б. 

(4) Не се възстановяват внесения депозит на участник, който: 

1. е обявен за спечелил търга, но не внесе цената и другите дължими по заповедта суми в 

определения срок; 

2.  при провеждане на търг с явно наддаване не потвърди обявената начална тръжна цена; 

3. не се е явил на търга.“ 
         

§11. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Текстът на ал. 1 „При публичен търг с явно наддаване, председателят на комисията разяснява 

на участниците процедурата, при която ще се проведе търга, обявява първоначалната цена, от която 

започва наддаването, както  и определената стъпка на наддаване.“ се изменя по следния начин: „(1) 

Заявленията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават в деловодството на Общинската 

администрация в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в заповедта за откриване на 

процедурата. Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта - 

предмет на публичния търг, за които участника подава заявлението.“ 

2. Текстът на ал. 2 „Комисията проверява дали кандидатите отговарят на изискванията чрез 

отваряне на пликовете, в които се съдържат изискваните документи и се произнася по допускането им 

до участие в търга.“ се изменя по следния начин: „(2) В плика се поставят документите за участие, 

посочени в тръжната документация.“ 

3. Добавя се нова ал. 3 със следния текст: „(3) Деловодителите при Общинска 

администрация приемат запечатаните пликове и отбелязват техния входящ номер, дата, час и ги 

вписват в специален регистър по реда на тяхното постъпване. В деня и часа за провеждане на 

публичния търг деловодителят предава на председателя на тръжната комисия регистъра и всички 

приети заявления.“ 
 

§12. Създава се чл. 54а. със следния текст:  
„(1) След откриването на публичния търг с  явно наддаване от председателя, тръжната комисия 

проверява съдържанието на пликовете. 

(2) Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи: 

1. са подадени след определения срок; 

2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 

3. не съдържат доказателство за внесен депозит за участие в търга; 

4. не съдържат квитанция за закупена тръжна документация; 

5. не съдържат, който и да е от задължителните документи, посочени в тръжната документация; 

6. са подадени с невярно съдържание; 

7. представеното пълномощно не отговаря на изискванията, посочени в тръжната документация. 

(3) Комисията се произнася с мотивирано решение по допускането на кандидатите до участие в 

търга, както и за тези, които не се допускат,  поради наличие на някое от основанията по ал. 2, което се 

вписва в Протокола на тръжната комисия от проведения търг. 

(4) Председателят на тръжната комисия обявява допуснатите до участие в публичния търг с 

явно наддаване и всеки един от тях получава регистрационен номер. Недопуснатите до участие 

кандидати напускат залата. 

(5) Ако на публичния търг с явно наддаване в резултат на отстраняване, остане само един 

участник, той се обявява за спечелил търга, ако предложи цена не по-ниска от първоначално обявената 

плюс една стъпка на наддаване.“ 

„След обявяване на допуснатите до участие кандидати в публичния търг с явно наддаване, 

председателят разяснява на същите процедурата по която ще се проведе търга“. 



 

§13. Създава се чл. 54б. със следния текст: „След обявяване на допуснатите до участие кандидати в 

публичния търг с явно наддаване, председателят разяснява на същите процедурата по която ще се 

проведе търга“.   
 

§14. Текстът на чл. 55 „Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на 

последователни суми над началната цена, разграничени от председателя на комисията със звуков 

сигнал. Всяко увеличение трябва да бъде равно на наддавателната стъпка“ се изменя, както 

следва: „Преди да започне наддаването в публичния търг, председателят на тръжната комисия 

обявява първоначалната тръжна цена на обекта - предмет на търга и приканва участниците по ред 

на регистрационните им номера да потвърдят същата. След което съобщава определената стъпка 

за наддаване в издадената Заповед по чл. 50, ал. 1 и дава старт на наддаването“. 
 

§15. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Текстът на ал. 1 „Участниците обявяват високо и ясно предлаганите от тях суми. 

Обявената от участника сума го обвързва към комисията и другите участници в търга, без право на 

позоваване на грешка.“ се изменя по следния начин: „(1) Наддаването се извършва като 

председателят на комисията обявява последователния номер и размера на наддавателната стъпка, която 

участниците потвърждават чрез вдигане на табелата с регистрационен номер. Потвърдената от 

участника сума го обвързва към комисията и другите участници в търга, без право на позоваване на 

грешка.“ 

2. Текстът на ал. 2 „Преди третото обявяване на последната оферта се прави 

предупреждение, че е последна, и ако няма други предложения, наддаването приключва със звуков 

сигнал от председателя, който обявява спечелилия търга и предложената окончателна цена и закрива 

публичния търг. При едновременно обявяване от двама или повече участници на предлагани от тях 

еднакви последни оферти, комисията определя чрез жребий спечелилия участник.“ се изменя по 

следния начин: „(2) Преди третото обявяване на последната потвърдена от участник цена на 

достигната наддавателната стъпка, председателят прави предупреждение, че е последно и ако няма 

друго потвърждение от друг участник, обявява приключване на наддаването.“ 

3. Добавя се нова ал. 3 със следния текст: „(3) При една и съща последна потвърдена 

наддавателна стъпка от двама или повече участника, председателят на комисията провежда 

жребий, чрез който се определя спечелилия участник.“ 

4. Добавя се нова ал. 4 със следния текст: „(4) След приключване на наддаването 

председателят на тръжната комисия обявява участника, предложил най-високата цена, 

класирането и закрива публичния търг.“ 

5. Добавя се нова ал. 5 със следния текст: „(5) За резултатите от проведения 

публичен търг се изготвя протокол, който се подписва от всички членове на комисията и обявения 

за спечелил участник, като се съхранява в административната преписка по търга.“ 

6. Добавя се нова ал. 6 със следния текст: „(6) Особените мнения на членовете на 

комисията задължително се мотивират писмено и са неразделна част от протокола.“ 

 

§16. Текстът на чл. 55 „В случай, че в резултат на декласиране на участник остане само един 

кандидат, публичният търг се провежда и кандидатът се обявява за спечелил по предложената от 

него цена, ако не е по-ниска от обявената начална тръжна цена.“ се изменя, както следва: „Ако 

на публичния търг с явно наддаване в резултат на отстраняване, остане само един участник, той се 

обявява за спечелил търга, ако предложи цена не по-ниска от първоначално обявената плюс една 

стъпка на наддаване“. 

 

§17. Отменят се от чл. 63 до чл. 67. 

 

§18. Отменя се чл. 88, ал. 3: „Земеделските земи по чл. 19, ал.1 от ЗСПЗЗ се отдават под наем за 

срок не повече от 1 години.“ 

 

§19. В Приложение № 1 – Тарифа за определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем на 

общинско имущество, предоставени за стопанисване и управление на Община Мизия  

 
№  

ВИД ДЕЙНОСТ 
І-ВА ЗОНА 

лв. 
ІІ-РА ЗОНА 

лв./1кв.м./1мес. 
ІІІ-ТА ЗОНА 
съставните 



/1кв.м./1мес. кметствата 

1. Жилищни нужди 
 -апартамент 
 -къща 

 
1,00  

 
1,00  

 
 

11. Помещения за тържества: -  до100кв.м 
                                             - над100кв.м. 

0,50  
0,30  

0,50  
0,30  

0,50  
0,30  

 

се правят следните изменения: 
№  

ВИД ДЕЙНОСТ 
І-ВА ЗОНА 

лв. 
/1кв.м./1мес. 

ІІ-РА ЗОНА 
лв./1кв.м./1мес. 

ІІІ-ТА ЗОНА 
съставните 
кметствата 

1. Жилищни нужди 
 -апартамент 
 -къща 

 
1.50 

 
1.50 

 
 

11. Помещения за тържества: -  до100кв.м 
                                             - над100кв.м. 

2,00 
1,50 

2,00 
1,50 

2,00 
1,50 

 
 


